ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੰ. ਿਲ.
ਪਲੋ ਟ ਨੰ. 90 ਏ, ਸੈਕਟਰ 18 ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਰ

ਪੂਰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟਾਂਸਫਰ ਲਈ ਫਾਰਮ

ਗੁੜਗਾਂਵ 122 015
ਟੌਲ ਫ ੀ – 1800-200-5577
ਈ-ਮੇਲ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ਮ_______________________________ [ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ/ ਪਾਿਲਸੀ ਧਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਿਧਕਾਰਤ ਏਜੰਟ
ਨੰਬਰ_________________________(“ਪਾਿਲਸੀ”)

ਿਵੱਚਲੇ

ਆਪਣੇ

ਸਾਰੇ

ਅਿਧਕਾਰਾਂ,

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ”) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ

] (“

ਇਿਕ+ ਟੀਆਂ,

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

ਅਤੇ

ਫਾਇਿਦਆਂ

ਨੂ ੰ

ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ”) ਨੂ ੰਇਸ ਿਵੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ।

____________________________________(“

ਮ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਪਛੋਕੜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚਲੇ ਸਾਰੇ
ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੇ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਮੈਕਸਲਾਈਫ਼ (ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ) ਨੂ ੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਿਲਖਤੀ ਸਬੂਤ ਪਦਾਨ
ਕਰਨ ਦਾ ਿਜ਼ੰਮਾ ਲਦਾ/ਲਦੀ ਹਾਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਭਿਵੱਖੀ ਪੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ [ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂ ੰ ਸਹੀ
ਲਗਾਓ]:
a)

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

b)

ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ

ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੀ ਬੀਮਤ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤੀਸ਼ਤ[ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਲਗਾਓ]:
ਹੋਰ

100%

ਅੰਸ਼ਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ)

% (

ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਲਈ ਕਾਰਣ [ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਲਗਾਓ]:
a)

ਿਪਆਰ ਅਤੇ ਮੋਹ

c)

ਹੋਰ

b)

ਲੋ ਨ
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਣ ਦੱ ਸੋ]

……………………………………………………………………………………………………[

ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਨਜੀ ਵੇਰਵੇ

ਇੱਥੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਚਪਕਾਉਣੀ

ਅਿਧਕਾਰਤ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦ/ਟ% ਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ]:

[

ਨਾਮ:

ਹੈ(ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ
ਪੀਮੀਅਮ >10000 ਹੈ)

ਿਪਤਾ ਦਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ:ਪਤਾ:
ਪਤਾ:

ਰਾਜ:

___________________________________________________________

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:

ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ:

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ:_______________________________________________________________
ਜਨਮ ਿਮਤੀ (ਿਦਿਦ/ ਮਮ/ਸਾਸਾਸਾ):
ਪੁਰਸ਼

ਿਲੰਗ:

ਔਰਤ

ਿਸੱਿਖਆ:

ਅਨਪੜ;

ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ:

ਭਾਰਤੀ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਥਤੀ: ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਪਾਈਮਰੀ ਸਕੂ ਲ

ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ

ਗੈਜੁਏਟ

ਗੈਰ-ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼:

ਪੀਆਈਓ

_____________________________________

b)

_____________________________________________

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਕਸਮ _____________________________________________

_________________________________________

_______________________________________________________________________

ਫੰ ਡਸ ਦੀ ਿਕਸਮ

______________________________________________

ਨੌ ਕਰੀ ਦਾ ਿਸਰਲੇ ਖ

ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ
a)

ਪੇਸ਼ੇਵਰ

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ

__________________________________________________

ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਿਬਲਕੁ ੱਲ ਸਹੀ ਿਕਸਮ

ਪੋਸਟ ਗੈਜੁਏਟ

_____________________________________________________
_____________________________________________________

ਪੈਨ ਨੰਬਰ /ਪੈਨ ਦੇ ਬਦਲ ਿਵੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ____________________________________________
____________________________________________

ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ
_______________________________________________________________________

ਪੰਨਾ 1 ਦਾ 4

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੰ. ਿਲ.
ਪਲੋ ਟ ਨੰ. 90 ਏ, ਸੈਕਟਰ 18 ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਰ
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ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਿਪਛਲੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਪਛੋਕੜ [ਲਾਗੂ ਜੇ ਪਾਿਲਸੀ ਪਿਹਲੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਿਲਸੀ ਲਈ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਇਿਤਹਾਸ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਕਰੋ]
ਨਾਮ:

_______________________________________________________________________________________________________________________

ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ: __________________________________________________________________________________________________________________
ਕਾਰੋਬਾਰ: _____________________________________________________________________________________________________________________
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ:
ਕੀ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਏਜੰਟ/ਐਸਪੀ/ਿਵਕਰੇਤਾ ਹੈ*?
*?
ਹਾਂ

ਨਹ=

ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਰਸ਼ਤਾ ਦੱਸ)ੋ __________________________________________

(

ਕੀ ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ/ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮ/ਣੇ ਆਇਆ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ*?
*?
ਹਾਂ

ਨਹ=

ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੀਈਪੀ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਭਰੋ)।

(

[*ਿਸਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਣੇ ਆਏ ਿਵਅਕਤੀ (ਪੀਈਪੀ) ਉਹ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਿਜਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਅਿਹਮ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ ਸ1ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ1ਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕ2ਦਰੀ/ਪ%ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ%ਧਾਨ/ਮੰਤਰੀ,
ਸੀਨੀਅਰ ਿਸਆਸੀ ਨੇ ਤਾ, ਸੀਿਨਅਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਦਾਲਤੀ/ਿਮਲਟਰੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ%ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੀਿਕਉਿਟਵ, ਿਸਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ

ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਦੱਸ (ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚ,ੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਸਹੁਰੇਅਤੇ ਪੀਈਪੀ ਦੇ ਿਨਕਟ ਸਬੰਧੀ)।]
ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ [ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ]:
ਨਾਮ

ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ
ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਾ ਿਰਸ਼ਤਾ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ
/

ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪਤੀਸ਼ਤ

/

ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਹੈ (ਯਾਂਨੀ, 18 ਸਾਲ ਤ< ਛੋਟਾ); ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ [ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ]:
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ:
ਪਤਾ:
ਿਪੰਨ ਕੋਡ:

ਟੈਲੀ (ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ):

ਮੋਬਾਈਲ:

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:

ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਿਲਸੀਆਂ ਸਮੇਤ)
[ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਅਨੁ ਲੱਗ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ]
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ
ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਿਕਸਮ
ਸਾਰੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਸਮੇਤ
ਪਾਿਲਸੀ/ਪਸਤਾਵ ਨੰ.
ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਿਰਸ਼ਤਾ ਨਾਮ
ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ
ਅਤੇ ਿਮਆਦ
ਆਧਾਰੀ ਬੀਮਤ ਰਕਮ
(ਰੁਪਏ)

ਸਿਥਥੀ- ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਚਾਲੂ /
ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ/ ਪੁੱਗ
ਗਈ

1.
2.
3.

ਸਪੁਰਦ/ ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ [ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਏਕਲ ਿਵਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਰਬੀਆਈ/ਐਸਈਬੀਆਈ/ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ; ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।]
1.

ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ:

ਪਾਸਪੋਰਟ

2.

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ:

ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਿਬੱਲ

3.

ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਿਸਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਸਬੂਤ: [●]
ਆਈਟੀਆਰ

ਪੈਨ (ਕਾਰਡ ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ ਕੰਪਨੀ)
ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬੱਲ

ਪੀ ?ਡ ਐਲ ਸਟੇਟਮਟ

ਵੋਟਰ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ

ਪੰਜੀਕਰਣ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ

ਹੋਰ:___________________________________

ਹੋਰ:_______________________________________________

ਬੈਲ@ਸ ਸ਼ੀਟ:___________________________________________

ਪੰਨਾ 2 ਦਾ 4

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੰ. ਿਲ.
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ਜੇਕਪ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਿਜਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
1.

ਹਾਂ

ਨਹ=

ਮੈਮੋਰਡਮ/ਆਰਿਟਕਲ ਔਫ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਕਲ।

2.

ਹਾਂ

ਨਹ=

ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ।

3.

ਹਾਂ

ਨਹ=

ਕੰਪਨੀ/ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਨਕਲ।

4.

ਹਾਂ

ਨਹ=

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ।

5.

ਹਾਂ

ਨਹ=

ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਬੂਤ। (ਸਭ ਤA ਨਵ= ਪਰੋਿਫਟ ?ਡ ਲੋ ਸ ਸਟੇਟਮਟ, ਬੈਲ@ਸ ਸ਼ੀਟ, ਆਈਟੀਆਰ)

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂ ੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮੇਰ/ੇ ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ, ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ
ਸਦਭਾਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹ= ਹੈ। ਮ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਾਲਣ/ਸਹੀ ਪਮਾਣੀਕਰਣ ਉDਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੰਪਨੀ
ਿਲਿਮਟੇਡ (“ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼”) ਉDਤੇ ਪਭਾਵਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਵ@ ਹੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਨੂ ੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਮਾਿਣਤ ਨਕਲ (ਮੇਰੇ ਵਲA ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਤਰ;ਾਂ ਅਿਧਕਾਰਤ
ਏਜੰਟਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਪਮਾਿਣਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨੋ ਿਟਸ ਪਦਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਿਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟ ਾਂਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨੋ ਿਟਸ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤA, ਇਸ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਿਦੱਤਾ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਵਅਕਤੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਫਾਇਿਦਆਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਟ ਾਂਸਫਰ/ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਿਕ+ ਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਲਈ ਮੈ ਟ ਾਂਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਨੂ ੰ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ
ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ, ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋ ਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂ ੰ ਿਤਆਗ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ, ਅਿਜਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਿਲੱਤੇ ਿਬਨਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ
ਅਿਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹੈ।
ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮਡਮਟ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39 ਤਿਹਤ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤA ਅਲਾਵਾ, ਮ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਦਾ ਟ ਾਂਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂ ੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਏਗੀ। ਮ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂ ੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਬਿਚਆ ਿਹੱਸਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ
ਦੁ ਆਰਾ ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ ਇਸ ਦੁ ਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਅਿਜਹੀ ਪਾਿਲਸੀ ਨੂ ੰ ਸਪੁਰਦ ਨਹ= ਕਰ ਿਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਿਰਡ ਵੂ ਮਨਸ ਪੋਪਰਟੀ ਐਕਟ, 1874 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ
6 ਤਿਹਤ ਿਲੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁ ਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ
ਮ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਪਾਿਲਸੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੋਨਸ ਿਵਕਲਪ ਭੁ ਗਤਾਨ-ਕੀਤੇ ਵਾਿਧਆਂ (ਿਜੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮ
ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਸ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟ ਾਂਸਫਰ ਨੂ ੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਉDਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਕੋਲ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਬਥੇਰਾ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਦਭਾਵੀ ਨਹ= ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਲਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰਵਜਿਨਕ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਨਹ= ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ।
ਮ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉDਪਰ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤੇ ਨੋ ਿਟਸ ਨੂ ੰ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਪਾਿਲਸੀ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਧਰਾਂ ਿਵੱਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਜA ਟ ਾਂਸਫਰ/ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਤਿਹਤ
ਸਾਰੇ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਪਾਥਿਮਕਤਾ ਨੂ ੰ ਿਨਯੰਿਤ ਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਿਜੱਥੇ ਟ ਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤA ਵੱਧ ਇੰਸਟਰੂਮਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਿਜਹੇ ਇੰਸਟਰੂਮਟਾਂ ਤਿਹਤ ਦਾਅਿਵਆਂ ਦੀ ਪਾਥਿਮਕਤਾ ਨੂ ੰ ਉਸ ਤਰਤੀਬ
ਦੁ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨੋ ਿਟਸ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮ ਸਮਝਦਾ/ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨੋ ਿਟਸ ਦੀ
ਪਾਪਤੀ ਦੀ ਿਲਖਤ ਹਾਮੀ ਪਾਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹਾਮੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਲਖਤ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਇਸ ਨੇ ਅਿਜਹੀ ਹਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋ ਿਟਸ ਨੂ ੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ
ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ।
ਮ ਇਸ ਦੁ ਆਰਾ ਸਿਹਮਤ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ ਦਾ ਵੈਧ ਅਤੇ ਬਥੇਰਾ ਭੁ ਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਸਪੁਰਦ/ਟ ਾਸਂ ਫਰ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ
ਜੇਕਰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਿਕਸੇ ਏਕਲ ਿਵਅਕਤੀ ਨਾਲ< ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ

[

ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ/ਬ@ਕ/ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ) ਅਿਜਹੀ ਸੰਸਥਾ
ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੂਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਿਧਕਾਰ-ਪ%ਾਪਤ
ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁ ਆਰਾ ਪ%ਤੀਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ]

ਪੰਨਾ 3 ਦਾ 4

ਮੈਕਸ ਲਾਈਫ਼ ਇਨਸ਼ੋਰਸ ਕੰ. ਿਲ.
ਪਲੋ ਟ ਨੰ. 90 ਏ, ਸੈਕਟਰ 18 ਉਦਯੋਗ ਿਵਹਾਰ

ਪੂਰਨ ਸਪੁਰਦਗੀ/ਟਾਂਸਫਰ ਲਈ ਫਾਰਮ

ਗੁੜਗਾਂਵ 122 015
ਟੌਲ ਫ ੀ – 1800-200-5577
ਈ-ਮੇਲ : service.helpdesk@maxlifeinsurance.com

ਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਦ6 ਪਾਿਲਸੀਧਾਰਕ/ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਠ
ੂ ੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
ਜ਼ੀ ਤ6 ਅਲਾਵਾ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ:
ਮ ਇਸ ਦੁ ਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਮ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂ ੰ ਉਸ ਦੁ ਆਰਾ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ , ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰੀ ਤਰ;ਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਉDਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ/ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ (ਨੋ ਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਸਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ%ਧਾਨ ਦੁ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ )
ਨਾਮ:
ਪਤਾ:

ਗਵਾਹ

ਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮਟ ਨੂ ੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜਦ
ੂ ਗੀ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ/ਅੰਗਠ
ੂ ੇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ
ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਗਵਾਹ ਦਾ ਨਾਮ:
ਪਤਾ:
ਗਵਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:

ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:
ਮੂਲ ਪਾਿਲਸੀ ਪੈਕ
ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਆਮਦਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਮੀਅਮ>=1, 00,000 ਹੈ)
ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਨਕਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ) / ਆਈਡੀ ਸਬੂਤ (ਗੈਰ-ਿਵਅਕਤੀਗਤ) - ਪੀਮੀਅਮ ਰਕਮ ਤA ਬੇਪਰਵਾਹ
ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ ਫਾਰਮ 60 / ਫਾਰਮ 61 / ਫਾਰਮ 49 ਏ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ, ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮੁਤਾਬਕ
ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਆਪ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਨਕਲ (ਜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀਮੀਅਮ>10,000 ਹੈ)
ਕੇਵਾਈਸੀ ਖੁਲਾਸਾ ਫਾਰਮੈਟ (ਜੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਿਵਅਕਤੀ ਏਕਲ ਿਵਅਕਤੀ ਨਹ= ਹੈ, ਯਾਂਨੀ, ਟ ਸਟ, ਭਾਈਵਾਲੀ/ਪਾ. ਿਲ. ਆਿਦ)

ਪਾਿਲਸੀ ਨੂ ੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ/ਸੰਸਕਰਣ 1.2/ਜਨਵਰੀ, 15)

(

ਪੰਨਾ 4 ਦਾ 4

